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توقیف محموله قاچاق
رشت- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی رودسر از توقیف محموله 

یک میلیارد ریالی کاالی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رمضانعلی پورقاسم اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی 
هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیون »جک« مشکوک 
شده و پس از متوقف کردن و بازرسی از این خودرو موفق شدند 25 هزار و 
398 قطعه انواع قطعات یدکی وسایل نقلیه قاچاق کشف و ضبط کنند، در 

این رابطه راننده خودرو دستگیر شد.
پرونده سارقان کیش بسته شد

کیش- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی کیش گفت باند سارقان 
انواع باطری خودرو، موتورهای شــارژی، کابل های مسی برق و پمپ آب در 

جزیره کیش منهدم شد.
سرهنگ رحیم جهانبخش افزود: 53 فقره پرونده سرقت با انهدام این باند 
بسته شــد.وی اضافه کرد: تعدادی از مالباختگان با مراجعه به کالنتری های 

محل اموال مسروقه خود را تحویل گرفتند.
مواد غذایی قاچاق به مقصد نرسید

زاهدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان 
از توقیف اتوبوس  حامل کاالی قاچاق در زاهدان خبر داد.

ســرهنگ »ابراهیم مالشاهی« گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پلیس آگاهی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس 
مشکوک و خودرو را متوقف کردند.وی افزود: ماموران در بازرسی از این اتوبوس 
انواع مواد غذایی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون ریال را کشف و 

در این رابطه یک قاچاقچی نیز دستگیر شد.
جاسازی برنج قاچاق در تریلی

ســرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان »دیر« از توقیف یک 
دســتگاه تریلی با 22 تن برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون 

ریال خبر داد.
ســرهنگ »فرهاد آراوند« اظهار داشــت: ماموران حین گشــت زنی در 
محورهای مواصالتی شهرستان و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه 

تریلی مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی اظهار داشــت: ماموران پلیس در بازرسی از قسمت بار خودرو تعداد 

550 کیسه 40 کیلوگرمی معادل 22 تن برنج قاچاق را کشف کردند.
ســرهنگ »آراوند« با بیان اینکه ارزش ایــن محموله قاچاق برابر اعالم 
کارشناســان یک میلیارد و 100 میلیون ریال برآورد شــده است گفت: در 
همین ارتباط یک متهم دســتگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
کشف 4 تن چوب آالت جنگلی

ساری- خبرنگار کیهان: ماموران پاسگاه انتظامی ساری و کالردشت در 
راستای طرح مبارزه با ورود و عرضه کاالی قاچاق در بازرسی ها 2 تن چوب از دو 
نفر در کالردشت و دو تن چوب آالت قاچاق از یک راننده کشف و ضبط کردند.
3 متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و چوب آالت قاچاق 

به منابع طبیعی ساری و کالردشت تحویل شد.
هروئین در بار مسافر

یزد- خبرنگار کیهان: جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان خاتم از کشف 
چهار کیلوگرم هروئین از یک مسافر اتوبوس خبر داد.

ســرهنگ غالمرضا کشــوری گفت: ماموران انتظامی هنــگام کنترل 
خودروهای عبــوری در محورهای مواصالتی به یک دســتگاه اتوبوس ولوو 
مشــکوک که پس از توقف در بازرسی از این خودرو از وسایل همراه یکی از 

مسافران مقدار چهار کیلوگرم هروئین کشف کردند.
وی اضافه کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

مرگ 3 اتباع بیگانه
نائین- فارس: رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان نائین 
گفت: در واژگونی خودروی سمند حامل اتباع بیگانه در محور نائین- اردستان، 

3 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند.
رضا عباسی اظهار داشت: طی تماس با اورژانس نائین واژگونی خودروی 
سمند در کیلومتر 37 محور نائین به اردستان بعد از روستای نیستانک نائین 
گزارش شد و آمبوالنس های اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطرنشــان کرد: این حادثه در ســاعت 5 و 58 صبح روز شنبه رخ 
داده و همگی مجروحان و کشــته های این حادثه از ابتاع بیگانه بودند علت 

حادثه در دست بررسی است.
سقوط دو دختر از پل

اصفهان- ایرنا: مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی 
استان اصفهان گفت: دو دختر حدوداً بیست ساله دیروز از پل بزرگراه چمران 

اصفهان سقوط کرده و به شدت مصدوم شدند.
عبــاس عابدی افزود: هر دو مصدوم بدحال و دچار آســیب های متعدد 
شده اند که پس از خدمات درمانی اولیه و فوری در محل، به بیمارستان های 

امین و غرضی منتقل شدند.
در حالی که هنوز اطالعی از دالیل این حادثه در دست نیست و موضوع 
در حال بررســی است، نقل شده که این دو دختر به طور همزمان خود را از 

باالی پل چمران به پایین پرتاب کرده اند.
اختالف 2 همسایه قربانی گرفت

کرمان- ایرنا: دادستان عمومی و انقالب شهرستان بافت گفت: اختالفات 
2 همسایه در این شهرستان منجر به کشته شدن یکی از آنها شد.

خدابخش روح االمینی در تشــریح جزئیــات این خبر اظهار کرد: پس از 
کسب گزارش مبنی بر تیراندازی منجر به فوت در شهرستان بافت، بالفاصله 
دادرس دادگاه به جانشــینی از بازپرس بــه همراه مأموران پلیس آگاهی به 

محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: پس از تحقیقات اولیه مشخص شد به دلیل نزاعی مبنی بر 
اختالف خانوادگی فردی پنجاه ساله به نام )ج.ع( بر اثر اصابت گلوله توسط 

همسایه اش به قتل رسیده است.
وی افزود: مقتول پس از خارج شــدن از خانه توسط همسایه اش )فردی 
به نام )ی.م(( به وســیله ســالح شکاری به قتل رسیده که با حضور به موقع 
مأموران انتظامی قاتل در همان لحظه دستگیر و پرونده به شعبه اول بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب بافت ارجاع شد.
اختالس 50 میلیاردی

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف اختالس 
50 میلیارد ریالی در یکی از بانک های شهرستان »بابلسر« و دستگیری مسئول 

بانک به اتهام اختالس خبر داد.
سرتیپ »سیدمحمود میرفیضی« در تشریح جزئیات این خبر، افزود: در 
پی کســب خبری مبنی بر تخلف مالی و وقوع اختالس در یکی از بانک های 
شهرســتان بابلســر، موضوع به طور ویژه در دســتور کار پلیس آگاهی این 

فرماندهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: کارشناسان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی 
در بررسی های فنی و تحقیقات گسترده پلیسی دریافتند، فردی که مسئولیت 
بانک مذکور را برعهده داشته با انجام اقدامات مجرمانه و تخلفات مالی اقدام 

به برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان کرده است.
فرمانده انتظامی اســتان مازندران با اشــاره به کشف 50 میلیارد ریالی 
اختالس در این بانک از دستگیری متهم به اختالس خبر داد و افزود: متهم 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
میرفیضی، افزود: متهم با قرار وثیقه 150 میلیارد ریالی صادره از ســوی 

مرجع قضائی روانه زندان شد.
مرگ دلخراش کودک 3 ساله

نیشابور- باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: 
پسربچه سه ساله در یکی از روستاهای بخش میان جلگه شهرستان نیشابور به 

طرز دلخراشی زیر چرخ های خودرو نیسان پدر فوت کرد.
ســرهنگ حســین بیات افزود: در این حادثه مرد 60 ساله با دنده عقب 
قصد بیرون آوردن خودروی نیسان از منزل داشته که فرزند 3 ساله اش قصد 
پیاده شدن از عقب خودرو را داشته لیکن به پایین سقوط و به طرز دلخراشی 

در زیر چرخ های خودرو فوت کرد.

پلیس ماالوی در جنوب شرقی آفریقا بیش از 
۱40 نفر را در ارتباط با حمله به افرادی که گفته 
شده بود خون آشام هستند، بازداشت کرده است.

به گزارش بی بی سی، طی چند هفته اخیر حداقل 
هشــت نفر که متهم به خوردن خون انسان هستند، 

هزاران زن عربستانی از دیروز به طور رسمی 
مدیریت مراکز عرضه کننده کاالهای زنان در نقاط 

مختلف این کشور را آغاز کردند.
به گزارش سایت روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم، 
مرحله سوم مناسب سازی فروشگاه های عربستان برای 

بانوان در این کشور پس از مرحله دوم و سوم که وزارت کار و توسعه اجتماعی 
در سال های اخیر آغاز کرده دیروز با مشارکت هزاران زن آغاز شد.

خالد اباالخیل، ســخنگوی وزارت کار و توســعه اجتماعی عربستان طی 
بیانیه ای گفت: این مرحله شــامل استخدام کارمندان و فروشندگان زن در 
مراکز فروش عطرهای زنانه، کفش، کیف و لباس های زنانه و تمامی مراکزی 

است که کاالهای مربوط به بانوان را ارائه می دهند.
همچنین در این مرحله فروشگاه های کوچکی چون مراکز فروش لباس 
عروس، چادر و لباس های زنانه و نیز وسایل مربوط به مادر و کودک و تمامی 
داروخانه ها و مراکزی که زیورآالت و لوازم آرایشــی ارائه می کنند را شــامل 

می شود.
این وزارتخانه برای اســتخدام کارمندان زن در مراکز مذکور شرط کرده 
محل کار بانوان خصوصی بوده و در صورتی که این مراکز فروش میزبان عامه 

مردم هستند باید از کادر امنیتی ویژه بخش زنان برخوردار باشند.
از دیگر شــروط تعیین شده از ســوی این وزارتخانه آن است که مالک 
فروشــگاه باید برای کارمندان زن محلی ویژه اســتراحت و نماز و سرویس 
بهداشتی جداگانه تعبیه کند و همچنین شرط شده که تعداد کارمندان زن 
در هر واحد تجاری نباید کمتر از سه نفر باشد و بخش فروش کاالهای بانوان 

باید با موانعی از دیگر بخش ها جدا شود.

آمار جرم و جنایت در شــهر لندن نشان 
می دهد که این شهر در حال حاضر خطرناک تر 

از نیویورک است.
بر اساس گزارش تلگراف، جدیدترین آمار منتشر 
شــده نشــان می دهد که ارتکاب جرم در سراســر 

انگلستان 13 درصد افزایش یافته و این در حالی است که خشونت در پایتخت 
این کشور نیز افزایش چشمگیری داشته است.

اصرار کارشناســان عدالت جنایی در انگلستان بر افزایش جرم و جنایت 
در این کشــور و علی الخصوص لنــدن در حالی رخ می دهد که پلیس تعداد 

گشت های پایتخت را کاهش داده است.
 دو کالن شــهر لندن و نیویورک جمعیتی حدود 8 میلیون نفر دارند و 
آمار و ارقام نشان می دهد که پایتخت بریتانیا تقریباً 6 برابر در میزان سرقت 

نسبت به الگوی آمریکایی خود برتری دارد.
آمار تجاوز در لندن تقریبا 3 برابر گزارش تجاوز در نیویورک است و در 

این بین تنها برتری نیویورک به لندن میزان قتل آن است.
 )NYPD( این در حالی است که اسکاتلندیارد و اداره پلیس شهر نیویورک
هر دو بیش از 30هزار مأمور دارند و بودجه ساالنه آنها حدود 3 میلیارد پوند 
اســت.طبق این گزارش، در سال گذشته در کالن شهر لندن، نزدیک به 70 
هزار مورد سرقت انجام شده که بیش از 43 هزار مورد آن مربوط به سرقت 

از منازل بوده است.
این در حالی اســت که ســرقت تلفن همراه در پایتخت انگلیس به طور 
چشمگیری افزایش یافته و بیشترین مورد از پرونده های مربوط به سرقت را 

به خود اختصاص داده است.

صندوق کودکان سازمان ملل طی گزارشی 
اعالم کــرد که بیــش از 340 هــزار کودک 
روهینگیایی که بــه همراه خانواده های خود از 
میانمار فرار کرده اند، در پناهگاه ها با بحران غذا 
مواجهند و »جهنم روی زمین« را تجربه می کنند.

صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( گزارش داد که این کودکان در 
پناهگاه های پرجمعیت و بســیار آلوده زندگی می کنند و بسیاری از آنان که 
هیچ کس را ندارند، با کمبود مواد غذایی مواجه بوده و نیاز فوری به خدمات 

پزشکی دارند.
سازمان کمک های بشردوستانه نیز مانند یونیسف و عفو بین الملل هشدار 
داده است که اگر تا 6 ماه آینده کمک های مورد نیاز به این پناهندگان نرسد، 
بسیاری از کودکان و زنان از گرسنگی در این اردوگاه ها جان خود را از دست 
خواهند داد.بر اساس آخرین آمار منتشر شده از 25 آگوست تاکنون که دور 
جدید خشونت ها علیه مسلمانان میانمار از سوی ارتش میانمار آغاز شده حدود 

600 هزار نفر از این مسلمانان به کشور بنگالدش فرار کرده اند.
سازمان عفو بین الملل می گوید: بنگالدش کشور فقیری است و در حال 
دســت و پنجه نرم کردن با بحرانی است که فراتر از حد توان و امکانات این 
کشــور اســت، تاکنون بر این بحران فائق آمده است، اما اوضاع به شدت در 

حال بدتر شدن است.

کشته شده اند.یکی از این هشت نفر به آتش کشیده شده و نفر دیگر با سنگسار 
کشته شده است. سازمان ملل متحد هم به خاطر نگرانی های امنیتی کارکنان 

خود را از این کشور خارج کرده است.
افرادی که کشته شدند، متهم به استفاده از خون انسان در آیین و تشریفات 
سنتی بودند. شایعه درباره خون آشام بودن افراد از کشور همسایه موزامبیک 

پخش شد. در موزامبیک نیز خشونت هایی روی داده است.
پلیس ماالوی دو نفر را به خاطر تهدید به خوردن خون مردم بازداشت 
کرده اســت. پلیس گفته اســت هیچ گزارش معتبــری درباره اینکه چنین 
اتفاقی افتاده باشــد وجود ندارد.روستائیان مناطقی در موزامبیک و ماالوی 
معتقدند مکیدن خون انسان برای پولدار شدن تأثیر دارد. آنها می گویند افراد 
خون آشام قدرت جادویی دارند و با جادو پنهان می شوند.پلیس ماالوی گفته 
است حضورش در مناطقی از کشور را تشدید کرده و هر فردی را که در قتل 
دیگران دست داشته باشد، بازداشت خواهد کرد.بنا به این گزارش، در برخی 

مناطق این کشور هم مقررات منع آمد و شد وضع شده است.

ارائه خدمات ثبت احوال به زائران 
کربال در پایانه های مرزی

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با  اشاره به اینکه 
واحدهای این سازمان برای ارائه خدمات به زائران حسینی 
در مرزهای ایران و عراق مستقر شده اند، گفت: این کار در 
راستای خدمات به هموطنان و همچنین تسریع در ارائه 

استعالمات به آنها انجام  می شود.
سیف اله ابوترابی به تسنیم گفت: طبق اعالم قبلی تمام 
واحدها در مرزها به صورت آنالین اقدام به ارائه خدمات به 
زائرین حسینی می کنند و در این زمینه مبلغی را دریافت 

نخواهند کرد.
وی درخصوص افرادی که شناســنامه های آنها به هر 
دلیل مفقود شده اســت و بنا دارند در پیاده روی اربعین 
شرکت کنند، بیان کرد: این افراد نیاز به شناسنامه در این 
مقطع ندارند و با داشــتن کد ملی و داشتن مدارک مورد 
نیاز اعم از پاسپورت و ویزا می توانند به کربال سفر کنند.

ایران پیشروترین کشور جهان 
در پیشگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر
در اختتامیه کنفرانس جهانــی مبارزه با بیماریهای 
غیرواگیــر در مونته ویدئــو اروگوئه، از ایــران به عنوان 
پیشروترین کشــور جهان در اجرای شاخص های جهانی 
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر در حضور وزرای 
بهداشت 30 کشور و نمایندگان عالی رتبه نظام سالمت 

80 کشور جهان تقدیر شد.

هشدار در مورد گازگرفتگی
 با مونواکسید کربن

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ضمن هشدار در 
مورد گازگرفتگی با گاز مونو اکسیدکربن گفت: در 6 ماهه 
نخست امسال 37 نفر در پایتخت به علت مسمومیت با گاز 

مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده اند.
به گزارش فارس، مسعودقادی پاشا، بر لزوم رعایت اصول 
ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی گاز سوز تاکید کرد و 
گفت: استفاده از وسایل گازسوز و گرمایشی بدون دودکش، 
نقص در دودکش و نشــت گاز به فضای مسکونی، استفاده 
از وسایل خوراک پزی برای گرمایش و نبود تهویه درست و 
مناسب محیط از جمله مهم ترین دالیل تولید و تجمع گاز 

CO در منازل و اماکن تجاری و اداری است.
فعالیت خانه های اسباب بازی 

غیرقانونی است
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
کشور گفت: بر اساس قانون، شبه مهدکودک ها، با هر عنوانی 
شــامل خانه بازی، خانه نقاشی، خانه قرآن، خانه خالقیت 
و یا هر مجموعه دیگری برای نگهداری و آموزش کودکان 
ملزم به اخذ مجوز از سازمان بهزیستی هستند و هیچ تفاوتی 
ندارد که کودک برای یک ساعت و یا بیشتر در مراکز فوق 
حضور داشته باشد. محمد نفریه به باشگاه خبرنگاران جوان 

گفت: در حال حاضر فعالیت اغلب خانه های اســباب بازی، 
غیر قانونی است و این مراکز هیچ گونه استانداردی را برای 
نگهداری از کــودکان رعایت نمی کنند،کودکان این مراکز 
تحت حمایت هیچ یک از بیمه ها نیستند و اگر کودکی در 
خانه های اسباب بازی دچار آسیب دیدگی شود، هیچ بیمه ای 

مسئولیتی در قبال آن ندارد.
هشدار به زائران اربعین در مورد 
خرید عطر و مواد خوراکی از عراق

رئیس  اداره آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: 
بنابر گزارشــات رسیده از منابع موثق، رسمی و غیر رسمی 
نسبت به مصرف محصوالت آرایشی- بهداشتی و عطر های 
مارک ریلکس در کشور های عربی، به زائران اربعین حسینی 
هشدار داده می شود در زمان حضور در کشور عراق از خرید 

کلیه محصوالت با این مارک اکیداً خودداری نمایند. 
مصطفی اسماعیلی به خبرگزاری میزان گفت: به منظور 
جلوگیری از ورود اقالم آرایشــی بهداشتی و خوراکی های 
غیر معتبر به کشــور از زائران اربعین حسینی تقاضا داریم 
برای خرید سوغات حتما به فروشگاه های معتبر در کشور 

عراق مراجعه نمایند.
دستگیری دختران و پسران

 با نمادشیطان پرستی در یک رستوران
یک گــروه 13 نفره از دختران و پســران با نمادهای 

شیطان پرست در منطقه 12 تهران و داخل یک رستوران 
به وسیله پلیس دستگیر شدند.

به گزارش فارس، ظهر جمعه ماموران پلیس کالنتری 
109 بهارســتان از تجمع عده ای از دختران و پسرانی که 
دارای گرایش شیطان پرستی هستند، در رستورانی در یکی 
از خیابان های منطقه 12 با خبر شدند و به محض اطالع 
به محل اعزام شده و این افراد را در حالی که عالئم و آرم 
گروه های شیطان پرســتی را با خود داشتند دستگیر و به 

مقامات مسئول تحویل دادند.
پارکور و دفاع شخصی

 برای درجه داران پلیس الزامی شد
معاون تربیت و آمــوزش ناجا گفت: در نظام 
جدید آموزشی درجه داران پلیس برنامه ریزی ها 
به گونه ای است که تمام درجه داران کشور بدون 
استثنا می بایست بعد از خروج از دوران آموزشی 
خــود چهار مرحله دوره دفاع شــخصی را دیده 
باشــند و در انتهای این دوران تمام مهارت های 
دفاع شــخصی را در حد و اندازه مربی درجه سه 

دفاع شخصی دارا باشند.
سردار امیرحسین یاوری با بیان اینکه این نظام 
آموزشی بدون استثنا برای همه درجه داران پلیس 
و در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد، به تسنیم 
گفت: اولین دوره درجه داران نیروی انتظامی که 
با این شــیوه و نظام آموزش دیده اند در شهریور 

ماه سال آینده تحویل نیروی انتظامی می شوند.

دادســتان تهران گفت: برخی مسئوالن عرضه 
قلیان در اماکن عمومــی را نگرا ن کننده نمی دانند، 
در حالی که میزان فوت ناشــی از دخانیات، مؤید 
نگران کننده بودن اســتعمال مواد دخانی به ویژه از 

سوی جوانان است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دادســرای عمومی و 
انقالب تهــران، عباس جعفری دولت آبادی در نخســتین 
جلســه دادســتانی تهران با موضوع آسیب های اجتماعی، 
با تاکید بر ضرورت هماهنگی دســتگاه های مرتبط، گفت: 
در برخی آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، تکدی گری و 
کودکان کار، به لحاظ فقدان هماهنگی میان دستگاه های 
مرتبط با آســیب ها، برخی اقدامات به نحو مناســب پیش 
نمــی رود، به عنوان مثال در موضوع جمــع آوری معتادان 
متجاهر و یا متکدیان، به رغم انجام اقدامات مفید، هم چنان 
شــاهد بازگشت معتادان به جامعه هستیم و این مؤید یک 
چرخه باطل است.جعفری دولت آبادی با  اشاره به ضرورت 
ورود نهادهــای متولی به موضوع آســیب های اجتماعی، 
افزود: نباید تمام امور متوجه دستگاه قضایی و پلیس شود؛ 
چرا که به عنوان مثال در بحث اســتعمال قلیان در اماکن 
عمومی، این گونه  امور از وظایف صنف مربوطه اســت؛ در 
واقع عدم انجام وظایف از ناحیه دستگاه های متولی؛ ما را با 

مشکالتی مواجه می سازد.وی درخصوص منع عرضه قلیان  
و استعمال آن در اماکن عمومی، با  اشاره به اینکه استعمال 
مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی، مشکلی است 
که سال ها ست در جامعه مطرح است، اظهار داشت: به رغم 
تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که چنین 
اقداماتی را جرم انگاری نموده ، متاسفانه نقض قانون در اکثر 

استان های کشور از جمله تهران رخ می دهد.
دادســتان تهران درباره علل وجود چنین آســیبی در 
کشور، گفت: برخی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات 
قانونی مقرر برای منع عرضه مواد دخانی  اشــاره کرده اند؛ 
ضمن اذعان به این مشــکل، باید گفت عدم اجرای قانون 

ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است.
جعفری دولت آبادی با  اشــاره به تجربه های پیشــین 
در امــر مبارزه با عرضه مــواد دخانی در اماکن عمومی، با 
ناموفق دانستن این تجربه ها، در بیان علت اظهار داشت: در 
دولت های مختلف زمانی که موضوع مقابله با دخانیات مطرح 
می شــد، بالفاصله از سوی برخی مسئوالن اعتراض هایی با 

توجیه بیکاری افراد صورت می گرفت.
لزوم توقیف فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز 

عرضه مواد دخانی
وی موانع فعلی در اجرای قانون پیرامون مواد دخانی را 

افزون بر ابراز برخی نگرانی ها پیرامون بیکاری شــاغالن در 
قهوه خانه ها و قلیان سرا ها، شامل مخالفت برخی دستگاه ها 
و مســئوالن با این موضوع دانســت و اظهار داشت: برخی 
مســئوالن عرضه قلیان در اماکــن عمومی را نگرا ن کننده 
نمی دانند و مخالفان با این مسئله را به مخالفت با تفریحات 
مــردم متهم می نمایند؛ این در حالی اســت که نگاهی به 
میزان فوت ناشی از دخانیات که در مصاحبه اخیر قائم مقام 
وزیر بهداشــت در نشست خبری سوم مهرماه امسال ارائه 
شــد، مؤید نگران کننده بودن استعمال مواد دخانی به ویژه 

از سوی جوانان است.
جعفری دولت آبادی گفت: در عرضه ارائه مواد دخانی سه 
صنف قابل تفکیک هستند: نخست، قهوه خانه های سنتی و 
قدیمی که از پیش از انقالب موجود بوده و غالباً در مناطق 
کارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیان سراهایی که در سال های 
اخیر راه اندازی شــده و محــدوده فعالیت آن صرفاً عرضه 
قلیان است و محل حضور جوانان می باشد؛ و سوم، اماکنی 
با کاربری های دیگر مانند رستوران ها و کافی شاپ ها که با 
هدف کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می نمایند.

دادســتان تهران خطاب به پلیــس تاکید نمود که در 
مرحله اول باید به سراغ قلیان سراهای جدید و کافی شاپ ها و 
رستوران ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز 

را در اولویت قرار داد.
اختیار بازپرس برای جلوگیری از فعالیت های 

مضر به سالمت
وی درخصوص نحوه اقــدام پلیس در مقابله با عرضه 
قلیان در اماکن عمومی، اظهار داشــت: برنامه پیشنهادی 
مبتنی بر اجرای تهاجمی و دســتگیری افراد نیست؛ بلکه 
الزم اســت ابتدا از طریق صنف مربوطه اخطاریه ای برای 
واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا 
ده روزه بــرای جمع آوری قلیان ها، اقدام اولیه به واحدهای 
صنفی واگذار شود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد 
صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام نماید.

جعفــری دولت آبادی با بیان اینکه پلیس بازرســی از 
واحدهــای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ تاکید کرد: در 
این راســتا و نحوه اقدام به گونه ای نباشــد که قلیان ها به 

محل های مخفی انتقال یابد.
دادستان تهران با  اشاره به ماده  114 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 و اختیار بازپرس برای جلوگیری از 
فعالیت های مضر به سالمت و مخل امنیت جامعه و یا نظم 
عمومی افزود: دادستانی تهران در امر جمع آوری و مبارزه 
با قلیان سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه کننده قلیان 

که فاقد مجوز می باشند، ورود جدی می نماید.

انتقاد دادستان تهران از نبود عزم ملی برای اجرای قانون منع عرضه مواد دخانی

برخی مسئوالن عرضه قلیان در اماکن عمومی را نگرا ن کننده نمی دانند! 

تهران  عمران شورای چهارم شهر  رئیس کمیته 
گفت: مشکل مترو تهران کمبود 2 هزار واگن است و 
در صورت همراهی دولت با افزایش بهره وری خطوط 

روبرو خواهیم بود.
اقبال شــاکری در گفت وگو با مهر با اشــاره به برخی 
اظهارنظرها دربــاره تکمیل نبودن خطــوط مترو، افزود: 
خطوط مصوب متــرو تهران در حال بهره برداری اســت، 
حتی کارهای عمرانی خط 6 مترو هم که تا پایان امســال 
به بهره برداری می رســد، انجام شده اســت. اما اینکه هر 
پروژه ای به بهره برداری می رســد، به معنای این نیست که 
تمام قسمت های آن تکمیل شده است، کار تکمیلی برخی 
از هواکش ها و ایســتگاه های خطوطــی مانند خط 4 که 

مدت هاست بهره برداری شده در حال انجام است.
وی ادامــه داد: به نظر می آید بهتر اســت مردم از این 
سرمایه گذاری در هر زمانی که بتوانند استفاده کنند. بنابراین 
هیچ مسئله منفی یا مثبتی وجود ندارد، مشکل اصلی مترو 
کمبود 2 هزار واگن اســت که تا آخرین روزهای مدیریت 
گذشته شهر تهران همراهی برای تامین آن نشد. این تعداد 
واگن باید خریداری و وارد خطوط شده تا سرفاصله ها، کم 

و زمان میزان تعمیر و نگهداری کوتاه تر شود.

مشکل متروتهران 
کمبود ۲۰۰۰ واگن است

رئیس پلیس فتــا ناجا گفت: اجــرای عملیات 
بین المللی »پانجیا۱0« با حضور پلیس کشــورهای 
مختلف در سراسر جهان منجر به دستگیری صد ها 
متهم و کشــف هزاران قلم داروی قاچاق و تقلبی به 

ارزش5۱ میلیون دالر شده است.
سردار سیدکمال هادیانفر با بیان اینکه فروش اینترنتی 
دارو های قاچاق، غیرمجاز و تقلبی آنالین یکی از جرایم مهم 
در جهان است، به پایگاه خبری پلیس گفت: طرح مبارزه با 
داروهای غیرمجاز و تقلبی از ســال 2008 به صورت پلیس 
جهانی با هماهنگی سازمان اینترپل در قالب طرح»پانجیا« 
انجام می شود؛ در شهریورماه سال جاری نیز طرح »پانجیا 
10« با مشارکت 123 کشور عضو سازمان اینترپل از جمله 
پلیس سایبری جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با فروش 

داروهای تقلبی و غیرمجاز در فضای سایبر به اجرا در آمد.
هادیانفر درباره ابعاد بین المللي این عملیات، گفت: بخش 
اعظم این عملیات بر فروش داروهای مخدر ازطریق اینترنت 
تمرکز داشت که به انسداد 3500 وب سایت فروش و تبلیغ 

مواد دارویي جعلی و غیرمجاز منجر شد.
وی افزود: در این عملیات که در سراسر جهان به اجرا در 
آمد، 715 هزار بسته دارویی بررسی و تفتیش شد که در این 
رابطه 400 نفر دستگیر شدند؛ این عملیات به توقیف داروهای 
تقلبی و غیرمجاز به ارزش 51 میلیون دالر منجر شده است.
وی با بیان اینکه پلیس فتا نیز همگام با پلیس ســایر 
کشــورها در این عملیات جهانی مشارکت کرد و 122 وب 
سایت را مورد پی جویی قرار داد، گفت: این پلیس توانست 
بیش از 380 هزار قلم دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق و تقلبی 

را کشف و توقیف کند که در این رابطه 120 نفر شناسایی، 
دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند؛ ضمن اینکه ارزش 
ریالی داروها و تجهیزات پزشکی جعلی و غیرقانونی کشف 

شده توسط پلیس فتا بالغ بر 26 میلیارد ریال است.
هادیانفردر کشور ما نیز هرگونه عرضه دارو، تبلیغ، خرید 
و فروش آن از بستر اینترنت غیرقانوني است، به شهروندان 
توصیه کرد: نیاز دارویي خود را از مبادي مجاز و قانوني مانند 
داروخانه ها و فروشگاه هاي مجاز عرضه تجهیزات پزشکي تهیه 
کننــد زیرا افراد ســود جو و فرصت طلب تنها به فکر منافع 
مالي خود هستند و به هیچ عنوان نگران سالمت خریداران 
این محصوالت نیســتند.وی افزود: پلیس فتا ناجا از طریق 
وب ســایت اینترنتی به آدرس www.cyberpolice.ir آمادگی 

دارد گزارش ها و همکاری هموطنان عزیز را دریافت کند.

با همکاری پلیس فتا در اجرای بزرگ ترین عملیات جهانی اینترپل 

بیش از 38۰ هزار قلم دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق
 و تقلبی در کشور کشف شد

سرویس شهرستانها:
2 هزار و 377 کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس 
و سربازان گمنام امام زمان در استانهای سیستان و 

بلوچستان و بوشهر کشف و ضبط شد.
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش 
در بازرسی از یک منزل مسکونی در منطقه »دهانه درا« 
موفق به کشــف یک هــزار و 77 کیلوگرم مواد مخدر 
شدند. سرتیپ محمد قنبری گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر فعالیت فرد یا افرادی ســودجو در زمینه حمل 
و نگهداری مواد مخدر در یکی از بخش های شهرستان 
خاش، تیم های تخصصی پلیس با اشراف اطالعاتی محل 
دپو مواد مخدر را در یک منزل مسکونی در منطقه دهانه 
درا این شهرســتان شناسایی و در یک عملیات ضربتی 

وارد این مکان شدند.
وی اضافه کرد: مأموران پلیس در بازرســی از این 

منزل موفق به کشف یکهزار و 77 کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع تریاک شدند.

همچنین به گزارش خبرنگار کیهان از بوشهر روابط 
عمومی اداره کل اطالعات اســتان بوشــهر، اعالم کرد: 
با اقدامــات اطالعاتی- عملیاتی ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( طی 2 عملیات 1300 کیلوگرم مواد مخدر از 
یک شبکه بزرگ ترانزیت آبی مواد افیونی کشف و ضبط 
شد.این محموله پس از بارگیری از یکی از مناطق دریایی 
استانهای همجوار به شهرستان کنگان منتقل شده بود 
تا پس از تخلیه برای توزیع در داخل کشور به اعضا باند 

بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر تحویل شود.
در این زمینه چهار قاچاقچی دستگیر و سه دستگاه 

خودرو نیز توقیف شد.
پرونده سوداگران مرگ برای سیر مراحل قانونی در 

اختیار مراجع قضایی استان بوشهر قرار گرفت.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر 
از یک منزل مسکونی

رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: تیراندازی 
راکبان موتورسیکلت جان یک کودک ۱5 ماهه 

را گرفت.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ مجتبی 
مروتی گفت: شــامگاه پنجشنبه راکبان یک دستگاه 
موتورسیکلت در شــهر فاضل آباد شهرستان علی آباد 
کتول به وســیله سالح شــکاری به سرنشینان یک 
دســتگاه پراید شــلیک کردند که در این حادثه یک 
کودک 15 ماهه بر اثر جراحات وارده در بیمارســتان 

جان خود را از دست داد.
وی افزود: بر اثر ایــن تیراندازی مادر کودک 15 

ماهه نیز زخمی شد.
مروتی ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد 
که عوامل تیراندازی از آشنایان این خانواده بودند که 
درگیری آن ها به دو سال گذشته باز می گردد. در سال 
94 جوانی 22 ساله ای عموی خود را به دلیل اختالف 
خانوادگی کشــته بود و از آن زمان در زندان به ســر 
می برد.رئیس پلیس آگاهی گلستان اضافه کرد: این فرد 
بار ها از داخل زندان خانواده مقتول را تهدید کرده بود.
وی گفت: در این رابطه چهار مظنون دستگیر شدند 

و تحقیقات از آن ها ادامه دارد.

تیراندازی راکبان 
موتورسیکلت جان یک 

کودک را گرفت

کارمند شرکت گاز زنجان به اسم وصول معوقات 
از مشترکان کالهبرداری کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان؛ رئیس پلیس 
آگاهی استان زنجان گفت: این فرد متخلف 40 ساله وظیفه 
داشته به شرکت ها و مراکز صنعتی مراجعه و معوقات شرکت 
گاز را دریافت کند اما همه دریافتی ها را به جای حســاب 

شرکت به حساب شخصی خود واریز می کرده است.
ســرهنگ رحمتی افزود: 54 شرکت و مرکز صنعتی 
زنجان در فهرســت مراجعه این فرد برای دریافت معوقات 
قرار دارد.وی با بیان اینکه فرد دســتگیر شــده به مراجع 
قضائی معرفی شد ادامه داد: مجموع کالهبرداری این فرد 

از شرکت های بدهکار حدود 93 میلیون تومان است.

کالهبرداری کارمند 
شرکت گاز زنجان

 از مشترکان

رئیس  انجمن خون و سرطان ایران گفت: حدود 
۸00 هزار زوج آزمایش های اولیه تاالسمی را انجام 
می دهند که این کار ساالنه بیش از سه هزار ناقل 

تاالسمی را شناسایی می کند.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، حســن 
ابوالقاســمی در همایش سراســری پزشکان درمانگر 
تاالسمی، افزود: این افراد می بایست مورد درمان قرار 
بگیرند تا عامل ناقل آنها را دچار مشکالت بعدی نکند.
ابوالقاســمی ادامه داد: 250 درمانگاه تاالسمی در 
کشور داریم و در حال حاضر برای تهیه هر کیسه خون 

120 دالر هزینه می شود.
وی ادامه داد: به روزرسانی و ارائه خدمات بیماران 
در دســتور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و در آینده 

نزدیک شاهد این اتفاق خوشایند هستیم.
رئیس  انجمن خون و ســرطان ایران با بیان اینکه 
بیماری های ژنتیک و مزمن زیادی در کشور وجود دارد، 
گفت: یکی از علت های اصلی بروز بیماری تاالســمی 

ازدواج های فامیلی است.
ابوالقاســمی ادامه داد: آگاهی رساندن به بیماران 

تاالســمی مسئله مهمی است که با بهره گیری از توان 
پزشکان عمومی در صدد ارائه خدمات مناسب به این 
بیماران هستیم. تربیت پزشکان متخصص هزینه درمان 
این بیماران را گران می کند، به همین دلیل برای کاهش 

هزینه ها باید از توان پزشکان عمومی استفاده شود.
وی افزود: هزینه هر بیمار تاالسمی در سال حدود 
9 هزار دالر اعالم شده است که در مجموع ساالنه 200 
میلیون دالر صرف بیماران تاالســمی می شود که این 
رقم بر دوش خانواده ها و نظام ســالمت است، بنابراین  
انجام برنامه های پیشگیری همچون مشاوره های ژنتیکی 
پیش از بارداری  در جلوگیری از تولد نوزادان مبتال به 
تاالسمی  که یک عمر باید درگیر این بیماری شوند از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، از سوی دیگر برنامه های 
کنترلی و درمانی 20 ســال اخیر در ایران به گونه ای 
موفقیت آمیز بوده است که هم اکنون عمر مبتالیان  به 
تاالسمی  از 10 تا 13 سال به مرز 60 سالگی  با زندگی 
مفید رسیده است؛ موضوعی که پیش از اجرای برنامه 
سراسری غربالگری  و درمان تاالسمی  در ایران محقق 

نشده بود.

نقش مهم ازدواج های فامیلی در بروز تاالسمی

ساالنه ۲۰۰ میلیون دالر صرف بیماران تاالسمی می شود

 4 گردشگر آلمانی و لهستانی که با عبور از منطقه 
الموت قزوین در مســیر جنگل های 2 هزار تنکابن 
مازندران راه را گم کرده بودند، با ارســال پیامک به 

یک راهنمای تور نجات پیدا کردند.
به گزارش ایرنا سرپرست شیفت اورژانس 115 الموت 
قزوین در این زمینه گفت: حوالی ســاعت 17 و 40 دقیقه 
روز پنجشــنبه طی تماسی از جانب مترجم زبان انگلیسی 
مقیم در قلعه حســن صباح الموت شــرقی مطلع شدیم، 
چهار گردشگر آلمانی و لهستانی گم شده اند و یکی از آنها 

مصدوم شده است.
حسن حسن زاده افزود: این مترجم اعالم کرد گردشگران 
خارجی با ارســال پیامکی به وی درخواست کمک کرده و 
موقعیت منطقه را برای وی فرســتاده و او نیز جهت کمک 
با پایگاه فوریت های پزشــکی معلم کالیه تماس گرفته و 

موضوع را مطرح می کند.
وی اضافه کرد: در پیامک ارسالی گردشگران مشخص 
شد که آنها در محدوده جنگل های 2هزار تنکابن هستند.

حســن زاده افزود: ســریعا مرکز فوریت های پزشکی و 
هالل احمر تنکابن را به منطقه اعزام کردیم و از گردشگران 
خواستیم تا یکی از آنان خود را به روستای عسل محله که در 
چند فرسخی آنان می باشد برساند تا با رسیدن دستگاه های 

امدادی همراه آنان شود.
وی ادامه داد: همچنین 2 تن از اهالی روســتای عسل 
محله را باخبر ســاختیم تا با اســتفاده از آشــنایی آنان با 
منطقه، کارامدادرســانی سریع تر پیش برود و این در حالی 
بود که ساعت به 21 شب رسیده بود و هوای آن منطقه مه 
و کوالک بود.حســن زاده افزود: باالخره با تماس های مکرر 
مرکز اورژانس قزوین و همیاری هشت نفره امدادی تنکابن 
در ســاعت 22 و 15 دقیقه عوامل امدادی خود را به اولین 
گردشــگر در عسل محله رســانده و پس از طی مسیر در 
ساعت سه بامداد جمعه موفق شدند خود را به فرد مصدوم 
برســانند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدوم گرفتار در 

سرما و تاریکی شب آغاز کنند.
وی گفت: صبح همان روز گردشگر مصدوم توسط بالگرد 

به بیمارستانی در مازندران اعزام شد.
حسن زاده تاکید کرد: هم اکنون 3 تن از گردشگران در 

سالمت کامل به سر می برند.

پیامک ، جان گردشگران 
خارجی رانجات داد


